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Escrevo este texto sob impacto de dois importantes acontecimentos, que se embaralham e se 
entrelaçam na minha cabeça. Enquanto preparo as malas e finalizo apresentações para o 
workshop “Sports Power!”, que coordeno, em nome da Ampro, no Cannes Lions deste ano, 
acompanho o início de um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa do Mundo de 
Futebol.  
 
Não foi à toa que nós – Ampro – propusemos à organização do Cannes Lions a realização de 
um workshop sob tema vinculado à força do esporte no marketing e nos negócios, de uma 
forma geral. 
 
Com a autoridade de quem vai sediar dois dos maiores eventos esportivos do mundo, Copa de 
2014 e Olimpíadas de 2016 (além da Copa das Confederações e dos Jogos Militares, 
igualmente grandiosos), convencemos Philip Thomas, o chairman do festival, de que essa era 
a hora de levarmos aos delegates a discussão sobre o uso do esporte como poderosa 
ferramenta de marketing. 
 
E lá estaremos, no dia 23, às 12h30, no Palais des Festivals, apresentando nossa visão e 
estimulando a discussão em torno do tema. Além de mim, que coordeno e faço a abertura do 
workshop, a agenda prevê as apresentações de Rodrigo Rivelino, presidente da Aktuell; 
Luciana Feres, diretora de marketing da Coca-Cola, e Brice Cicconetti, representando a 
Embratur. 
 
Além de expor sua visão sobre marketing esportivo, Rodrigo pretende mostrar que o Brasil não 
é só o País do futebol e levará os seus cases de hipismo e motonáutica, demonstrando não só 
a diversidade de modalidades esportivas, como também o potencial de eventos deste tipo na 
geração de ações “gravitacionais” ou paralelas. Luciana (que já participou do primeiro 
workshop organizado pela Ampro em 2008 no Festival, sobre gifting) levará cases da Coca-
Cola em torno dos megaeventos Copa e Olimpíadas. 
 
Finalmente, Cicconetti apresentará a importante visão do potencial turístico brasileiro em torno 
dos megaeventos esportivos. O fato de termos uma Copa do Mundo de Futebol acontecendo 
simultaneamente ao festival torna o assunto ainda mais pertinente e oportuno. Nem todos os 
delegates dos países representados no Cannes Lions têm uma ligação tão visceral com o 
futebol, mas será impossível ficar alheio à Copa no período, principalmente nos jogos do Brasil 
e dos países mais envolvidos emocionalmente com as disputas (Argentina, Espanha, França, 
Inglaterra, Itália, México e Portugal, só para citar alguns). 
 
Duvido que os delegates brasileiros não desviem sua atenção do festival durante os jogos do 
Brasil que acontecem naquela semana (contra Costa do Marfim, no dia 20, e Portugal, dia 25). 
Mas, nesse momento em que já temos a Copa iniciada, me vem a reflexão sobre a mobilização 
desse evento no nosso País. Sim, o Brasil ainda é o País do futebol e a Copa realmente 
mobiliza a todos nós. 
 
Está certo que não vemos mais aquela onda verde-amarela nas ruas e a torcida é mais 
comedida. Aqui em São Paulo, tem o agravante do Cidade Limpa, que é um poderoso inibidor 
de intervenções urbanas, sejam as formais, como os outdoors, que sempre contribuíram para 
criar o clima, ou aquelas promovidas pela população, decorando as ruas. 
 
Há ainda a ação rigorosa da Fifa e das emissoras de televisão quanto ao uso de imagens das 
transmissões para aglomerar pessoas. Se as transmissões se prestarem para ações 
patrocinadas ou promocionais de produtos ou aquelas exploradas pela venda de ingressos, o 
veto é inevitável (e compreensível). 
 
Todo esse controle e limitação embota um pouco a festa, dando a impressão de que o evento 
só acontece em torno das transmissões das televisões. Também não vemos tanta atividade 
promocional vinculada ao evento. Ao acompanhar o emocionante engajamento dos sul-



africanos em torno dos jogos, com as suas sempre presentes vuvuzelas, não contenho uma 
visão saudosista, da minha infância, da Copa de 70, quando o Brasil literalmente se pintou de 
verde e amarelo para comemorar o tri. 
 
Mas temos aí o fenômeno dos álbuns de figurinhas, que geraram uma mobilização em todas as 
faixas etárias, os agrupamentos em torno das transmissões dos jogos, os bolões e a 
“ginástica” dos RHs em acomodar o período de trabalho com os momentos dos jogos do Brasil. 
Vamos para Cannes achando que é a Copa do Marketing ou o Festival do Futebol ou tudo isso, 
junto e misturado.   
 
- vp executivo do WTC Business Club e vp da Ampro 
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